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Der er ingen regler. Der er ingen hjælp. Red dig selv, eller dø. Maze Runner 2. Infernoet er en hæsblæsende og
hjernevridende dystopisk fortælling, hvor intet er, som det er ud. Thomas var sikker på, at flugten fra
Labyrinten ville betyde frihed for ham og de andre lysboere. Selv i sin vildeste fantasi havde han ikke regnet
med, at noget endnu værre var i vente. Jorden er lagt øde. Udbruddet hærger. Kun de rigeste får behandling,
ingen bliver helbredt.
Thomas vil hellere dø end at blive smittet af sygdommen, der langsomt fortærer hjernen. Men er
hemmeligheden til kuren gemt et sted i hans sind? Eller vil hans skæbne for altid være i hænderne på
WICKED og deres eksperimenter? Fase 2 er kun lige gået i gang … James Dashners succesfulde Maze
Runner-trilogi er solgt til udgivelse i 42 lande, og første bind var bogen bag 2014’s store ungdomsfilm.
Infernoet kommer som biograffilm i september 2015. Pressen skriver: »’Infernoet’ er den svære toer, og det
lykkes forfatteren at bevare spændingen, at holde det høje tempo og samtidig tilføre historien nye elementer af
mareridt og vanvid […] Mr. Dashner er en fuldbefaren, dystopisk-labyrintisk fortæller.« **** – Steffen
Larsen, Politiken »Bogen bevæger - ja næsten flyver - afsted i et hæsblæsende tempo, og man keder sig ikke
på noget tidspunkt […] Jeg vil klart anbefale bogen!!!« 9/10 stjerner – bookeater.
dk »Andet bind i serien er præcis lige så hæsblæsende actionfokuseret som det første.« – Damian Arguimbau,

Weekendavisen »Der er spænding igennem hele bogen, og specielt nær slutningen var jeg 100 % klar til at gå
ind og stikke et par lussinger, hvis det kunne hjælpe mine drenge.« – Onsdagsavisen »Andet bind i "Maze
runner"-triologien er lige så spændende som første del.
Så kast dig ud i en hæsblæsende dystopisk fortælling, hvor intet er, hvad det giver sig ud for, og du ikke kan
stole på andre end dig selv […] Dette er en af den slags bøger, man bare ikke kan lægge fra sig. Historien
byder på nervepirrende spænding og hæsblæsende action.« – Jeanette Thisted Villadsen, Lektør »… utrolig
spændende, fuld af action og tempo, venskab og kærlighed, og ikke mindst kampen om overlevelse. James
Dashner holder mig fanget til historien, og med de små korte kapitler, giver det handlingen et hurtigere
tempo.« – Anne Mette Bach Jeppesen, deungesord.
dk »Den er umulig at lægge fra sig når først man er kommet i gang! En fantastisk spændende bog, barsk
læsning til tider, men stadig interessant og rå. En virkelig pageturner! Nu skal jeg bare lige have sat tid af til at
læse den næste og forberede mig mentalt på endnu en rutsjebane tur!« (5/5 stjerner) – Line Dalbro
Schaumann, minforestillingomhvadparadiser.blogspot.dk
Lej eller køb og stream uden abonnement hos BLOCKBUSTER, hvor du finder mere end 8. Directed by Wes
Ball. With Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito. After having
escaped the Maze, the Gladers now face a new set. Directed by Wes Ball.
000 titler. Thomas is deposited in a community of boys after his memory is erased, soon learning they're all
trapped in a maze that will require him to join forces with fellow. og en. Køb The Maze Runner | DVD |
Online filmsalg siden 1999 | Da Thomas vågner op, er han fanget i en gig. After having escaped the Maze, the
Gladers now face a new set. Vi er først med de nye film. Lej eller køb og stream uden abonnement hos
BLOCKBUSTER, hvor du finder mere end 8. Thomas is deposited in a community of boys after his memory
is erased, soon learning they're all trapped in a maze that will require him to join forces with fellow. Lej eller
køb og stream uden abonnement hos BLOCKBUSTER, hvor du finder mere end 8. 000 titler. Lej eller køb og
stream uden abonnement hos BLOCKBUSTER, hvor du finder mere end 8. Oplev den oprindelige historie
om Wade Wilson, der påtager sig alter egoet Deadpool, efter et fejlslagent eksperiment har givet ham
helbredende kræfter. 000 titler. Køb The Maze Runner | DVD | Online filmsalg siden 1999 | Da Thomas
vågner op, er han fanget i en gig. og en.

